As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Actueel
Malala genomineerd voor
Nobelprijs voor de Vrede
Malala Yousafzai, het Pakistaanse
meisje dat internationale bekendheid
kreeg toen de Taliban haar bijna had
vermoord, is genomineerd voor de
Nobelprijs voor de Vrede. Dat meldt
de Amerikaanse zender NBC.
"Haar moedige inzet voor het recht
op scholing voor vrouwen is zo
vasthoudend, dat extremisten besloten haar te
vermoorden", zo licht een Noors parlementslid Freddy de
Ruiter de nominatie toe op de website van de partij.
Malala werd vorig jaar oktober aangevallen in Pakistan
toen zij van huis naar school reisde in een bus met
andere meisjes. Een man viel de bus binnen en schoot
drie keer gericht op Malala, omdat zij zich kritisch had
uitgelaten over de Taliban in een blog. Kort daarna werd
zij overgebracht naar Groot-Brittannië voor behandeling.
Daar heeft zij nu enkele operaties achter de rug.
Zij is een internationaal symbool geworden van verzet
tegen pogingen van de Taliban om vrouwen het recht op
educatie en andere rechten te ontnemen.
Veel mensen vinden ook dat zij moet worden
onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede. (nu.nl)

Religie / Filosofie
Diverse onderwerpen
Kopie van de aarde ontdekt
Wetenschappers van de NASA hebben een planeet
ontdekt die erg lijkt op onze planeet Aarde. Voormelde
planeet voldoet aan de voorwaarden om water en
atmosfeer te bevatten, teneinde leven mogelijk te maken.
(Dagblad Suriname 21/1/2013, pag. 21)
Koran 65:12 zegt: “Allah is Hij Die zeven hemelen (7 of
meer multiversum) schiep, en van de aarde het gelijke
daaraan” (en ook 7 of meer 'kopieën’ van de aarde).
Vision 2030 en Vision Tomorrow
Zijn Vision 2030 van de politieke partij VHP en Vision
Tomorrow van Koran 59:18 strijdig met elkaar? Nee, ze
vullen elkaar aan.
Vision 2030 die over economie gaat, kan je omschrijven
met de volgende woorden van de Profeet Mohammed
(vzmh): “Werk voor de wereld alsof je eeuwig (op aarde)
zal leven.” En Vision Tomorrow die over spiritualteit gaat,
met de volgende pakkende woorden van de Profeet: “En
werk voor het hiernamaals alsof je morgen gaat sterven.”
Er is gezegd, dat elke keer als je bidt, bid dan alsof dat
het laatste gebed van je leven zou kunnen zijn.
Vision Tomorrow luidt: “O jullie die geloven, vrees Allah en
laat iedere ziel (mens) toezien op wat zij heeft vooruitgezonden (aan goede daden) voor Morgen (voor het
leven na de dood)...”
Petitie aan voorman OIC
Moslimorganisaties onder aanvoering van de Organisatie
van de Islamitische Coöperatie (OIC) vinden dat er in het
Westen islamofobie heerst, een angst voor de Islam.
Terecht of onterecht, dat laten we in het midden.
Moslims, en soms ook niet-moslims, doen moeite om die
fobie weg te nemen. Bestaat er ook 'christofobie', een
angst voor het Christendom? Jazeker!
Stichting Open Doors publiceert jaarlijks een lijst met 50
landen waar christenen worden vervolgd. Wat blijkt? Bijna
75% van die landen zijn moslimlanden.
Times of Suriname van 8-1- 2013 maakte melding dat de
heer Ekmeleddin Ihsanoglu, secretaris-generaal van de
OIC, in februari 2013 een bezoek zal brengen aan
lidland Suriname. Een heel mooie kans dus voor de
Interreligieuze Raad in Suriname en de Surinaamse
Godsdienstvrijheid Associatie om in een petitie aan de
OIC te vragen dringend de nodige acties te ondernemen
tegen christofobie en intolerantie in de moslimwereld.
Noot: Op 28 juni 2011 is de naam Organisatie van de
Islamitische Conferentie veranderd naar Organisatie van
de Islamitische Coöperatie.
Ahmad Jhawnie

Wetenschap

Maatschappij / Spiritueel

Water

Het goede in anderen zien

“En Wij hebben uit de hemel gezegend water neer doen
dalen, waarna Wij daarmee tuinen deden groeien en
graan van oogstbare gewassen. En rijzige dadelpalmen
met boven elkaar gevoegde kolven. En als voorziening
voor de dienaren. En Wij
brengen het dode land weer tot
leven. Zo zal ook de opwekking
zijn.” (Koran, 50:9-11).

Toen John D. Rockefeller de leiding had over
'Standard Oil', maakte een van zijn uitvoerende
managers een fout die de maatschappij meer dan
2 miljoen dollar kostte.
De andere managers dachten dat Rockefeller
kwaad zou worden en wellicht deze manager zou
ontslaan. Maar hij deed dat niet.

Water vervult in alle levende
organismen een essentiële
functie, o.a. als het meest
universele oplosmiddel,
transportmiddel, chemisch
agens (o.a. door de ioniserende
werking) en temperatuurregulator (grote
warmtecapaciteit, goed geleidingsvermogen voor
warmte en hoge verdampingswarmte).
Het menselijk embryo heeft de eerste maand een
watergehalte van meer dan 90%, welke daalt tot ca.
65% in de volwassen mens. Ongeveer de helft van het
gemiddelde voedsel van de mens bestaat uit water.
Water is als essentieel deel van het leven ter
beschikking van alle schepselen van Allah (SWT).
Echter zien we dat water niet overal evenveel
beschikbaar en bereikbaar is, terwijl het in andere delen
van de wereld in overvloed is. Ongeacht of wij nou de
beschikking hebben over veel of weinig water, het blijft
een plicht voor ons om er zuinig en efficiënt mee om te
gaan en om aan onze medeschepselen te denken.
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft ons het goede
voorbeeld gegeven en was heel zuinig met water. Zelfs
bij de wudhu en de ghusl (kleine en grote wassing).
Anno 2003 doen verschillende wereldorganisaties een
beroep op de mensheid om zuinig te zijn met water
aangezien er wordt voorspeld dat, als men zo doorgaat
met het verspillen van water, er een ernstig tekort kan
ontstaan en dat het zelfs kan leiden tot wateroorlogen.
Het ligt dus aan ons om de opdracht en het goede
voorbeeld van onze Profeet Mohammed (vzmh) uit te
voeren en zodanig met ons water om te gaan, dat er
voldoende overblijft voor toekomstige generaties. Al
hebben we het nu in overvloed.
“Zeg: Wat dachten jullie, als jullie bron plotseling in de
aarde verdwijnt, wie zal jullie dan stromend water
brengen?” (Koran, 60:30)
Bronnen:
- Heilige Koran
- M. Bucaille: De Bijbel, de Koran en de wetenschap
- Encarta encyclopedie
- Internationale Samenwerking, september 2002

Voordat hij de manager die de fout had gemaakt,
naar zijn kamer riep, ging hij rustig zitten en
stelde een lijst op van de positieve kwaliteiten van
die man, waaronder ook hoe deze meneer in het
verleden de maatschappij heeft geholpen om
miljoenen dollars te verdienen.
Een van de andere managers zei later: "Zodra ik
de neiging heb om kwaad te worden op iemand,
dwing ik mezelf ertoe om even rustig te gaan
zitten en een lijst te maken van hun positieve
eigenschappen. Tegen de tijd dat ik hiermee klaar
ben, heb ik een andere visie op die persoon. En
het beste resultaat is, dat ik tegen die tijd ook over
mijn boosheid heen ben. Ik kan niet vertellen hoe
vaak deze gewoonte mij ervan heeft weerhouden
een van onze grootste fouten te maken, namelijk
onze zelfbeheersing verliezen. Ik zou deze
gewoonte aan een ieder willen aanbevelen die
met mensen te maken heeft."
Dus voordat we een vooroordeel over anderen
overnemen, neem even pauze en vraag God om
wijsheid. Neem dan even de tijd om een lijst met
hun goede kwaliteiten te maken. Als je dat doet,
kan je tot een andere conclusie komen. Een ding
is zeker: je zal hun op gepaste wijze benaderen
en geen dingen zeggen waar je later spijt van
hebt." (Jaganathan Madhavan).
Koran 4:19: "Het kan zijn, dat u een afkeer heeft
van iets, terwijl Allah daarin overvloedig goed heeft
geplaatst."

Risaalah TV
Occupation 101
Risaalah TV toont op zondag 10 en 17 februari om
9:00 uur a.m. de documentaire ‘Occupation 101’.
Deze documentaire handelt over de huidige en
historische oorzaken van het Israëlisch-Palestijns
conflict.

drs Jimmy Kromosoeto
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De film toont ook het leven onder het Israëlisch
militair bewind, de rol van de V.S. in het conflict,
en de belangrijkste obstakels die langdurige vrede
in de weg staan. De oorzaken van het conflict
worden uitgelegd door mensen met diverse
achtergronden, zoals Midden-Oosten specialisten,
vredesactivisten, journalisten, religieuze leiders en
organisaties die humanitaire hulp verstrekken.

